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Vrijdag 13 maart 2020

Onderwijs op Hogescholen niet meer mogelijk.

Mogelijk impact voortgang van de stages.

Mailing naar studenten en stagewerkveld hoe te handelen: 

1. volgen corona beleid adres

2. bij terugloop zorg zelf actief aan leerdoelen werken

3. vervroegde tussenevaluatie 



Woensdag 25 maart 2020 

Stopzetten Senior I en II stages n.a.v. beperkingen 23 maart in overleg met MT fysiotherapie en 

MT faculteit Gezondheid.

Afwachten of Junior stages 20 april nog wel doorgang konden krijgen. 

Studenten d.m.v. zelfstudie zoveel mogelijk verder met leerproces.

Online waar mogelijk aanbod t.a.v. leermiddelen gedaan ter ondersteuning leerproces.



6 april besluit t.a.v. Junior stages (groep 2: N=76)

2 opties:

1. In overleg met oorspronkelijk adres onderzoeken of stage in zomer gelopen kan worden in 

periode 6 juli - 28 aug 2020. Uiteindelijk gaan 6 studenten dit doen.

2. In studiejaar 2020-2021 combi Junior stage en Senior stage I (of in 1ste of in 2de semester) 

bij voorkeur op oorspronkelijke adres. Uiteindelijk gaan 70 studenten dit doen.  



8 mei 2020

N.a.v. richtlijnen opschaling KNGF keuze om stages weer toe te staan. Studenten peilen bij 

adres of hervatting stage weer mogelijk en onder welke voorwaarden.

Uren eis is losgelaten en eindniveau stage is leidend. Uitlooptijd tot 28 augustus vastgesteld. 

Indien niet mogelijk om stage te hervatten: 

1. Senior stage I studenten gaan Bachelor Thesis schrijven, waarna combistage 

Senior stage I en II (30 weken) per november volgt. 

2. Senior stage II gaat als herkansing per 31 augustus weer beginnen. 



SENIOR STAGE I

Stage vervolgen 23 studenten

PVA Bachelor thesis 21 studenten

PVA + Stage 7 studenten 

Gestopt herkansing 5 studenten 

Anders 13 studenten 



SENIOR STAGE II

Stage vervolgen 41 studenten

Hervatten per September 7 studenten 

Gestopt, herkansen 4 studenten

Nog onderbroken/herstart niet bekend 10 studenten

Anders 7 studenten



Spiegel informatie andere opleidingen fysiotherapie in Nederland

• Meerderheid kan stage hervatten en krijgt mogelijkheid uit te lopen in zomer.

• Aanpassingen in doorstroming om studievertraging te voorkomen.

• Terugloop in aantal beschikbare plekken voor september 2020.



En nu? Studiejaar 2020-2021

De volgende indelingen staan oorspronkelijk gepland:

31 augustus 2020 - 29 januari 2021: EFLP-3 (3 studenten)

Reguliere Senior stage I

Combi Junior stage en Senior stage I

Senior stage II

9 november 2020 – 3 juli 2021: Combi Senior stage I en II

1 februari 2021 – 3 juli 2021: Reguliere Senior stage I

Combi Junior stage en Senior stage I

Senior stage II

1 februari 2021 – 26 maart 2021: Junior stage groep 1

29 maart 2021 – 28 mei 2021: Junior stage groep 2



Welke impact hebben de coronamaatregelen voor 2020-2021?

Een klein aantal stageadressen heeft aangegeven per september 2020 geen ruimte te hebben 

voor een stagiair. Of geeft aan dit op dit moment nog niet in te kunnen schatten of het haalbaar 

is. 

Er zijn Senior stage II studenten die de kans krijgen te verlengen vanaf 31 augustus, daardoor 

is er geen plaats voor een nieuwe stagiair.

Eerdere toezeggingen omtrent beschikbaarheid (inventarisatie 9 januari 2020) worden 

telefonisch gecheckt door stagebureau.  



Normalisatie? Tweede Corona golf? 



Uitgangspunten 2020-2021 t.a.v. de stage

Vooralsnog blijven we bij de oorspronkelijke kaders t.a.v. de stages.

Het te behalen eindniveau per stage blijft behouden en blijft de norm, de uren norm is flexibel.

Stagebegeleiders blijven bepalen of het eindniveau gehaald is.



KNGF en Keurmerk Fysiotherapie: Zijn er regels voor het 

toelaten van stagiaires in de praktijk?

In KNGF FAQ 26 mei:

Wij zien een stagiaire als tweede zorgprofessional, net als bijvoorbeeld een collega-fysiotherapeut. 
Maak daarom een professionele afweging per situatie (behandelingen in kamer, behandelingen in 
oefenzaal, bijvoorbeeld) ten aanzien van de ‘social distancing’ regels. Voor stagiaires geldt hetzelfde 
beleid ten aanzien van patiëntencontact, zoals als omgeschreven onder ‘Zorgverlening door de 
paramedicus’.

In nieuwsbrief Keurmerk eind mei / begin juni: 

Momenteel hervatten de opleiding fysiotherapie waar mogelijk de stages. Hierbij lijken soms 
onduidelijkheden te bestaan rondom wat toegestaan is in stages. De hogescholen hanteren, 
passend bij de algemene richtlijnen van het RIVM en de beroepsgroepen, het principe dat stagiaires 
als 3e persoon in de behandelruimte aanwezig mogen zijn mits zij geen klachten hebben en 
voldoende afstand gehouden kan worden in de ruimte.



Richtlijnen zijn niet heel concreet voor de praktijk

Inschatting van de stagebegeleider in hoeverre de stage doorgang kan krijgen is leidend: 

1. Is een student welkom ja of nee binnen het eigen corona beleid?

1. Kan er voldoende geleerd worden door de stagiaire t.a.v. patientencontacten?

2. Kan er begeleiding geboden worden binnen de beperkende maatregelen? 



Hoe kunnen stages in 2020-2021 toch zoveel mogelijk doorgang 

vinden?

Andere begeleidingsvormen?

Andere stagevormen? 



T.a.v. begeleiding: vertrouwensniveau’s per stage 

niveau Omschrijving Opmerking

3 ik vertrouw deze stagiair om 

handelingen uit te voeren 

onder toezicht.

Eindniveau Junior stage  

Begeleider is aanwezig in dezelfde ruimte en vult 

eventueel aan bij reeks uitgevoerde handelingen

5 ik vertrouw deze stagiair om 

handelingen uit te voeren bij 

een standaard patiënt zonder 

toezicht en alleen feedback 

op aanvraag

Eindniveau Senior stage I / Startniveau Senior 

stage II

Student heeft aangetoond maatregelen rondom 

veiligheid in acht te nemen en wordt geacht om 

goed met de verantwoordelijkheid van 

zelfstandigheid om te kunnen gaan. Begeleiding 

is op afstand en op verzoek, later vindt evaluatie 

plaats.

6 ik vertrouw deze stagiair om 

handelingen uit te voeren bij 

een complexe patiënt zonder 

toezicht en alleen feedback 

op aanvraag.

Eindniveau Senior stage II

Begeleiding is op afstand, later vindt evaluatie 

plaats. Student opereert op het niveau van een 

beginnend beroepsbeoefenaar. 

Kan dit in dezelfde ruimte 

qua 1,5 meter? Zo ja, hoe 

om te gaan met het 

overnemen van zorg 

binnen de geldende 

regels? 

Aandacht aan veiligheid en 

veilig handelen besteden, 

inschatten mogelijke 

complexiteit, 

verantwoordelijkheid bieden.

Veel verantwoording afleggen door 

student voor eigen leerproces, Veel 

laten zien, proactiviteit t.a.v. 

toetsbaarheid klinisch redeneren. Op 

afstand helpen met voorbereidingen 

t.a.v. complexe situaties / patienten. 

Check vooraf of student 

verantwoordelijkheid aankan. 



Student zal leerproces nog meer zelf moeten initiëren en 

monitoren 

1. Degelijk Plan van Aanpak schrijven met duidelijke beschrijving van persoonlijke leerdoelen en te 
ondernemen acties, die binnen de geldende beperkingen uitgevoerd kunnen worden. 

2. Waar mogelijk natuurlijk vlieguren maken en tegelijkertijd veel zelfstudie en oefenen t.b.v. praktische 
vaardigheden en ontwikkelen klinisch redeneren. Eindniveau is leidend, niet de gelopen uren.

3. Student zal t.a.v. toetsing van zijn of haar niveau  / verkrijgen van feedback nog bewuster manieren moeten 
zoeken hoe dit te doen (video opnames, planning, vormgeven ruimte).

1. Mogelijk meer gebruik van al aanwezige casuïstiek op het adres (EPD’s)?

2. Zoeken van oefenpartner in zelfde leerjaar?

3. Rekening houden met aanscherping beperkingen bij tweede Corona golf.



Mogelijkheden om studenten te begeleiden: leerwerkplaats / 

dakpanconstructie als mogelijkheid om studenten te begeleiden

Eerder in AMC toegepast

Meerdere stageniveau’s bij elkaar, oudere jaars hebben ook daarbij begeleidingsfunctie.

Studenten krijgen verantwoordelijkheid voor patiëntengroep en dienen zich naar 
stagebegeleider te verantwoorden.  

Team studenten verdeelt de zorg en bereidt gemeenschappelijk de patiënten van die dag voor.

Stagiairs moeten hierbij zelf de inschatting maken of zij in staat zijn om de zorg te leveren en 
hebben de verantwoordelijkheid om hulp te vragen als zij denken hiertoe nog niet in staat te 
zijn. 



Voorwaarden

Ingewerkte student, die de overige studenten in kan werken.

Overlap in stageperiodes. 

Begeleider op afroep beschikbaar.

Mogelijkheden om gemeenschappelijk patiëntenzorg voor te bereiden a.d.h.v. dossiers.



Mededelingen vanuit het stagebureau opleiding Fysiotherapie

Ruth van Arendonk en Miki Tromp, medewerkers stagebureau 



Personele bezetting

Patricia ten Wolde heeft afscheid genomen van het stagebureau en werkt nu bij de roostering.

Ruth van Arendonk werkt tijdelijk fulltime en beheert stagebureau Fysiotherapie en 

Oefentherapie.

Miki Tromp per 9 juni in dienst bij stagebureau Fysiotherapie voor drie dagen per week.



Inventarisatie

Half augustus wordt deze verstuurd voor stageperiode 1 februari t/m 3 juli 2021. 

Beschikbaarheid wordt gevraagd voor Junior en Senior stages.



stageplaatsing en nieuwsbrief 

Publicatie stages voor de zomervakantie per half juli. 

Mogelijk nog naplaatsingen vanaf half augustus, gezien de huidige situatie, we hopen op uw 

begrip hiervoor.

Nieuwsbrief volgt ook half juli.



Vakantiesluiting stagebureau 

20 juli t/m 16 augustus is het stagebureau gesloten.

Achterwachten voor zomerstages en calamiteiten worden gepubliceerd in nieuwsbrief.


